
Vaša Excelencia, 

Svetové stretnutie rodín a návšteva nášho Svätého Otca vo Filadelfii počas nadchádzajúceho 

septembra je podnetom k tomu, aby veľa ľudí z celého sveta spoločne reflektovalo na tému 

Láska je naším poslaním. Rodina plná života, teda o kresťanskej rodine. Týmto listom sa 

obraciame priamo na Vás a na Vašich kňazov, aby ste ich ešte raz pozvali zúčastniť sa 

a koncelebrovať na plánovaných omšiach spojených s kongresom Svetového stretnutia rodín 

a na nedeľnej pontifikálnej omši. 

Sväté omše sa budú konať počas kongresu Svetového stretnutia rodín denne, a to v utorok, 22. 

septembra o 16.30 hod a od stredy, 23. septembra do piatku, 25. septembra, o 8.30 hod. 

Miestom konania bohoslužieb bude Pensylvania Convention Center vo Filadelfii. Svätý Otec 

bude sláviť v nedeľu, 27. septembra, v neskorých popoludňajších hodinách pred múzeom 

Philadelphia Art na Benjamin Franklin Parkway vo Filadelfii záverečnú svätú omšu v rámci 

Svetového stretnutia rodín. 

Koncelebrovať pozývame všetkých biskupov a kňazov. Kňazov, ktorí budú koncelebrovať, 

poprosíme, aby v prípade potreby pomohli s rozdávaním svätého prijímania. Biskupi a kňazi, 

ktorí sa chcú zapísať ako koncelebranti, nech sa zaregistrujú cez portál na webovej stránke 

Svetového stretnutia rodín 2015. Je potrebné, aby sa biskupi preukázali. Kňazov prosíme, aby 

predložili celebret. Cez portál sa môžu tiež informovať o čase príchodu, rúchach, miestach na 

prezlečenie či úschovu osobných vecí a o dostupnosti eucharistických modlitieb. 

Biskupov a kňazov, ktorí chcú koncelebrovať, prosíme, aby sa prihlásili do pondelka, 24. 

augusta. 

Pri všetkých omšiach radi privítame pomoc diakonov pri rozdávaní svätého prijímania. 

Diakoni, ktorí sa chcú zapísať na rozdávanie svätého prijímania nech sa zaregistrujú cez 

portál na webovej stránke Svetového stretnutia rodín 2015. Je potrebné, aby sa každý takýto 

diakon preukázal listom svojho diecézneho biskupa s preukázaním dobrej povesti. Cez portál 

môžu získať informácie o čase príchodu, rúchach, miestach na prezlečenie a úschovu 

osobných vecí. 

Diakonov prosíme, aby sa prihlásili do 24. augusta 2015. 

Adresa portálu je: http://www.worldmeeting2015.org/clergy-participation/. 

Veľmi pekne Vám ďakujeme za Vašu veľkodušnú pomoc a neustálu podporu Svetového 

stretnutia rodín vo Filadelfii. 

V Kristovi, 

Charles J. Chaput, O.F.M. Cap. 

arcibiskup z Filadelfie 
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